
 

 

A γ-valerolakton és a levulinsav-etilészter 

reakciókinetikai és fotokémiai kutatása 
 

Doktori értekezés tézisei 

 

Farkas Mária 

 

Témavezetők: Dóbé Sándor, az MTA doktora, egyetemi magántanár 

Turányi Tamás, az MTA doktora, egyetemi tanár 

 

 

ELTE TTK Környezettudományi Doktori Iskola 

Vezető: Galácz András, az MTA doktora, egyetemi tanár 

Környezetkémia Program 

Vezető: Turányi Tamás, az MTA doktora, egyetemi tanár  

 

 

MTA TTK, Anyag- és Környezetkémiai Intézet 

Környezetkémiai Csoport 
 

     

Budapest, 2014  



1 

 

1. BEVEZETÉS 

A szerves vegyipar alapanyagait és a közlekedésben használt üzemanyagok döntő 

többségét fosszilis eredetű nyersanyagból állítják elő. Nyilvánvaló, hogy a fosszilis 

nyersanyagok mennyisége véges, egyre növekvő áruk és a környezetre gyakorolt káros 

hatásuk miatt szükséges új, alternatív üzemanyagokat és szerves vegyipari alapanyagokat 

találni. A megújuló bioanyagok közül is egyre inkább előtérbe kerülnek az ún. második 

generációs (2G) bioüzemanyagok, ill. megújuló vegyipari alapanyagok, amelyek előállíthatók 

az emberi fogyasztásra nem alkalmas növényi részekből, cellulózból, hemicellulózból és 

ligninből. Az egyik legfontosabb 2G bioanyag a levulinsav (4-oxopentánsav) (LA), amelyből 

előállítható a kutatásaim két modell molekulája a γ-valerolakton (GVL) és a levulinsav-

etilészter (ELA). 

A γ-valerolakton egy kellemes illatú, a természetben is előforduló öt szénatomos 

gyűrűs észter, amelynek előállítására szénhidrátokból Horváth István Tamás és munkatársai 

nagy hatékonyságú katalitikus eljárást dolgoztak ki. A magyar kutatók közleményének 

megjelenése óta robbanásszerűen megnőtt az érdeklődés a GVL biomasszából történő 

előállításával és szerves kémiai átalakításaival kapcsolatban. A levulinsav-etilészter 

biomasszából, levulinsavon keresztül az ún. BIOFINE ipari eljárással állítható elő; az ELA 

szintén ígéretes megújuló vegyipari alapanyag és bioüzemanyag. 

     

-valerolakton (GVL)    levulinsav-etilészter (ELA) 

A megújuló bioanyagokon alapuló gazdaság megvalósításában kulcsfontosságú a 

fenntarthatóság szempontjának érvényesítése, amelynél egyebek mellett, az új bioanyagnak a 

környezetre, a környezet kémiájára gyakorolt hatását is figyelembe kell venni. A bioanyagok, 

köztük a GVL és ELA, felhasználásuk során elkerülhetetlenül kikerülnek a légkörbe, ahol 

kémiai reakcióikon keresztül befolyásolják a levegő minőségét. Belső égésű motorokban 

használva őket szintén keletkezhetnek belőlük káros anyagok. Az atmoszférában és az 

égésekben lezajló összetett kémiai folyamatokat, köztük a szennyezők keletkezését, 

számítógépes modellekkel vizsgálják. A modellek megbízhatóságát döntő mértékben a 

reakciómechanizmusban szereplő elemi reakciók és a fotokémiai folyamatok paramétereinek 

pontossága határozza meg. Értekezésemben ilyen paraméterek meghatározásával és 

értelmezésével foglalkoztam. 



2 

 

Doktori munkámban alapvetően reakciókinetikai és fotokémiai alapkutatási 

szempontok alapján választottam a γ-valerolaktont és a levulinsav-etilésztert a kutatások 

tárgyául. Az alapkutatási érdekesség mellett az eredmények gyakorlati vonatkozásait is szem 

előtt tartottam. A következő elemi kémiai reakciók és fotokémiai folyamatok vizsgálatával 

foglalkoztam: 

OH   GVL   termékek (1) k1 (T, p) 

OH   ELA   termékek (2) k2 (298 K, p) 

GVL   h     termék   (3) 3 (298 K, ) 

    

    but   én   il formiát (BF) 

(3a) 3a (298 K, 248 nm) 

    H  H(O) (3b) 3b (298 K, 248 nm) 

ELA     (hő)   H   ELA  (4) k4 (T, 1600 mbar) 

Kísérleteimben elemi kémiai reakciók sebességi együtthatóit (k1, k2 és k4) határoztam 

meg, vizsgáltam a hőmérséklet- és nyomásfüggésüket (T, p). A meghatározott kinetikai 

paraméterek alapján következtetéseket vontam le a molekulaszerkezet és reaktivitás 

kapcsolatáról. Meghatároztam a GVL abszorpciós keresztmetszetét (σGVL ()) a hullámhossz 

függvényében, amelynek felhasználásával megadtam a GVL fotobomlási kvantumhatásfokát 

(3), valamint a but-3-én-2-il-formiát (BF) és az acetaldehid primer termékképződési 

kvantumhatásfokát (3a, ill. 3b). A GVL fotokémia vizsgálatával egyik legfőbb célom a 

fotobomlás mechanizmusának felderítése volt. 

Az elemi reakciók közül az OH-reakciókat tanulmányozták a leggyakrabban, amit 

számos kritikai adatgyűjtemény is tárgyal. Meglepő azonban, hogy egyetlen közlemény sem 

jelent meg az OH   GVL (1), illetve OH   ELA ( ) reakcióról. Nem ismert, hogy hogyan 

befolyásolja a gyűrűs szerkezet a reaktivitást az OH-gyökkel szemben, ugyanis egyetlen 

gyűrűs észterrel sem végeztek korábban kinetikai méréseket. Tanulmányoztam az OH + GVL 

reakció hőmérsékletfüggését, választ akartam kapni arra a kérdésre, hogy a reakció követi-e 

az Arrhenius-törvényt, vagy eltér attól. Az OH-gyök poláros molekulákkal végbemenő 

reakciójánál egyre több esetben azt tapasztalták ugyanis, hogy a sebességi együttható az 
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alacsonyabb hőmérsékletek felé haladva egyre kevésbé csökken a hőmérséklet csökkenésével. 

Nem ismert azonban, hogy ilyen hőmérsékletfüggés tapasztalható-e egy gyűrűs észter 

reakciójánál is. 

Irodalmi kísérleti adatok hiányában az OH   ELA reakció sebességi együtthatóját 

megbecsültem az irodalomban javasolt empírikus csoportadditivitási eljárással. Ezt 

hasonlítottam össze saját kísérleti eredményeimmel, annak megállapítására, hogy  

használható-e a becslési módszer az OH   oxo-észter reakciók körében. 

Kutatásaim megkezdésekor nem volt ismert a γ-valerolakton abszorpciós spektruma. 

Ezért, valamint a fotobomlási és termékképződési kvantumhatásfokok számítása céljából 

határoztam meg a GVL abszorpciós keresztmetszetét a hullámhossz függvényében, acetonitril 

és víz oldószerben, valamint 193 nm-en gázfázisban. A kvantumhatásfok meghatározására 

korábban kidolgoztunk egy eljárást, amelyben az impulzuslézer-fotolízist gázkromatográfiás 

analízisekkel kapcsoltuk össze. A fotobomlási kvantumhatásfokot gázfázisban (19  nm) és 

acetonitril oldatban (19  és  48 nm) határoztam meg. Kvantitatív és kvalitatív analitikai 

módszerekkel vizsgáltam a termékek keletkezését. Egy új fotobomlási mechanizmus 

megadása volt a célom, és annak megvizsgálása, hogy az általam felállított mechanizmus 

mennyire egyezik az irodalomban közölttel. 

A robbanómotorban az ELA magas hőmérsékletű égésénél végbemegy a molekula 

termikus bomlása is, amit ismerni kell az égési folyamat leírásához. A magas hőmérsékletű 

pirolízis reakciókinetikai vizsgálata legeredményesebben lökéshullámcső (Shock Tube, ST) 

kísérletekkel végezhető el, ami azonban rendkívül költséges. Így nagyon örültem annak, hogy 

ilyen típusú kutatásokat végezhettem Németországban a Karlsruhei Műszaki Egyetem 

Fizikai-Kémiai Intézetében.  

A reakciókinetikai és fotokémiai vizsgálatok mellett bekapcsolódtam a GVL 

motorikus vizsgálatába a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékén (BME EGR). 

2. KÍSÉRLETI ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK 

A GVL és ELA reakciókinetikai és fotokémiai kísérleteit sokféle berendezésben 

végeztem, amelyek többségében központi szerepet játszanak az impulzuslézerek. A 

berendezések és kísérleti eljárások jórészt adottak voltak a számomra, magam is részt vettem 

azonban a mérőrendszerek fejlesztésében és optimálásában. 

Az elemi reakciók kinetikai kísérleteit az úgynevezett „direkt” vagy „abszolút” 

módszerek alkalmazásával hajtottam végre, amelynél a reagáló, vagy képződő atomokat és 

szabadgyököket közvetlenül, optikai úton detektáltam a ms, illetve μs időskálán. 
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Az OH-reakciókat az egymást kiegészítő gyorsáramlásos (Discharge Flow, DF) és 

impulzuslézer-fotolízis (Pulsed Laser Photolysis, PLP) kísérleti technikával is 

tanulmányoztam. Bruttó reakciók sebességi együtthatóit határoztam meg pszeudo-elsőrendű 

kinetikai körülmények között, a reaktánsok nagy feleslegében az OH-gyök koncentrációjához 

képest. 

A DF módszer alkalmazásakor a reakciókat nagy sebességű hélium gázáramban egy 

termosztált csőreaktorban vizsgáltam. Az OH-gyököt H-atom és NO2 reakciójával, a reaktor 

közepében elhelyezett mozgatható injektor belsejében állítottam elő; a H-atomot 

hidrogénmolekula mikrohullámú disszociációjával hoztam létre. Az OH-gyököt rezonancia-

fluoreszcenciával (RF) detektáltam. A gerjesztő fényforrás vízgőz mikrohullámú kisülésével 

működő OH-rezonancia lámpa volt (gerjesztési és detektálási hullámhossz ~308 nm). A DF-

módszerrel az elemi reakciókat néhány mbar nyomáson lehet tanulmányozni, mivel ekkor 

teljesül az az alapvető feltételezés, hogy a reakcióidő megadható a reaktor belső átmérője és 

az áramlási sebesség alapján. 

A PLP kísérletekben az OH-gyököt salétromsavgőz  48 nm-es exciplex-lézer 

fotolízisével állítottam elő, és ugyancsak RF-módszerrel detektáltam. A lézervillanást 

követően az OH-gyök reakcióba lép a GVL, illetve ELA reaktánssal és koncentrációja 

csökken; az RF-jel időbeli változása, „lecsengése” alapján határoztam meg a reakció 

sebességi együtthatóját. A PLP-RF eljárás ~30 mbar feletti nyomástartományban ad 

megbízható eredményeket. 

Rövid németországi tanulmányutam adott lehetőséget arra, hogy az ELA termikus 

bomlásának kinetikáját lökéshullámcső (ST) kísérletekkel tanulmányozzam. Az ST-

reaktorban létrehozott, és a cső végén visszaverődő lökéshullám pillanatszerűen, magas 

hőmérsékletre (T = 1300 – 1500 K) hevítette a reakcióelegyet, amelyben végbement a bomlási 

reakció. A képződő H-atomot a cső végéhez közel, fényelnyelése alapján, H-atom rezonancia 

abszorpcióval detektáltam (H-ARAS, Atomic Resonance Absorption). A mért H-ARAS jel 

időbeli változása alapján határoztam meg a reakció sebességi együtthatóját. 

A fotolízis kísérleteket exciplex-lézerrel, 19  és  48 nm hullámhosszon hajtottam 

végre. A fotobomlási kvantumhatásfok meghatározásakor a GVL lézerimpulzusok hatására 

bekövetkező fogyását mértem gázkromatográfiás analízisekkel (G ). Rendszeres 

időközönként mintákat vettem a fotolizált elegyből és mértem a lézerimpulzusok számát, 

valamint az impulzusonkénti lézerenergiát. Vizsgáltam a fotolízis termékeit: az 

azonosításokat G  és G -MS elemzésekkel végeztem el. Az azonosításhoz a but-3-én-2-il-

formiát (BF) és levulinaldehidet szerveskémiai szintézissel állítottam elő. G -analízisekkel 
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mértem a BF és acetaldehid termék keletkezését a fotolízisidő (impulzusszám) függvényében, 

amelyből meghatároztam a két termék primer kvantumhatásfokát. 

A BME EGR Jendrassik György Hőtechnikai Laboratóriumában működő 

dízelmotoros mérőrendszeren végeztem a GVL üzemanyag vizsgálatát: motorikus jellemzőket 

és a kipufogógáz összetételét határoztuk meg. 

3. GYAKORLATI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK 

Doktori munkám döntő részben reakciókinetikai és fotokémiai alapkutatás, 

eredményeimnek vannak azonban gyakorlati következményei és felhasználási lehetőségei is. 

A közvetett gyakorlati vonatkozások a légkörkémiához és az égések kémiájához 

kapcsolódnak, a motorikus vizsgálatok eredményei közvetlen gyakorlati alkalmazásra is 

kerülhetnek. Felhasználásuk során a GVL és ELA óhatatlanul kikerül a levegőbe, így fontos 

annak vizsgálata, hogy milyen gyorsan bomlanak le ezek a molekulák a légkörben. 

Reakciókinetikai kísérletekkel meghatároztam a GVL és ELA OH-gyökkel végbemenő 

reakciójának sebességi együtthatóját. Ennek alapján megbecsültem az OH-reakcióra 

vonatkoztatott légköri élettartamukat, ami ~10, illetve ~4 napnak adódott. Ezek a viszonylag 

rövid élettartamok azt jelentik, hogy valószínűleg nem kell számolni a GVL és ELA 

felszaporodásával a légkörben még akkor sem, ha a jövőben jelentőssé válik a felhasználásuk. 

A szakirodalomban gyakran találkozhatunk azzal a megfogalmazással, hogy a GVL 

„közismert bioüzemanyag”. Ténylegesen azonban az értekezésemben bemutatottak az első 

részletesebb vizsgálati eredmények a GVL üzemanyag-használatáról. E szerint, a GVL 

előnyösen használható üzemanyag-adalékként dízelmotorokban. Különösen előnyös az a 

hatása, hogy már kis mennyiségben adagolva is igen jelentősen csökkenti a koromkibocsátást. 

A dízelmotorok legsúlyosabb környezetei problémája éppen a koromkibocsátásuk, a 

dízelkorom károsítja az egészséget, toxikus és rákkeltő hatású.  sökkentése fontos 

eredménnyel járhat a világméretű felmelegedés mérséklésében is. Egy legújabb, átfogó 

kutatási programban megállapították ugyanis, hogy a légköri korom üvegházhatása sokkal 

nagyobb, mint korábban gondolták és a dízelmotorok döntő részben járulnak hozzá a 

koromrészecskék globális koncentrációjához.  
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. Az OH-gyök és -valerolakton (GVL) gázfázisú elemi reakciójának sebességi 

együtthatóját két független direkt kinetikai módszerrel határoztam meg laboratóriumi 

hőmérsékleten, három nyomáson. A kétféle mérési módszerrel kapott eredmények jó 

egyezése alátámasztja megbízhatóságukat, ezért átlagukat javaslom a GVL sebességi 

együtthatójának szobahőmérsékleten: k1 (298 K, 2,95 – 91 mbar He) = (1,17 ± 0,11 

(2)) 10
–12

 cm
3
 molekula

–1
 s

–1
. A sebességi együttható független a nyomástól a vizsgált 

tartományban, ami összhangban van azzal, hogy a reakció nagy valószínűséggel 

hidrogénlehasítási mechanizmussal megy végbe. 

 

2. Az OH   GVL reakció hőmérsékletfüggését a  98 – 4   K hőmérséklet-tartományban 

tanulmányoztam. Megállapítottam, hogy a hőmérsékletfüggés eltér az Arrhenius-

törvénytől: alacsonyabb hőmérsékletek felé haladva a sebességi együttható egyre 

kevésbé függ a hőmérséklettől. Az Arrhenius-törvénytől való eltérés értelmezhető azzal, 

hogy a reakcióúton egy reakcióelőtti komplex keletkezik, ami elősegíti a 

kvantumkémiai alagúthatást, és ez a hatás alacsonyabb hőmérsékleteken válik 

jelentőssé. A tapasztalt hőmérsékletfüggés jól leírható egy kétexponenciális 

függvénnyel (T = 298 – 423 K): k1 = 9,1 10
–13

 exp (66,9 / T) + 5,4 10
–9

 exp (–3606,2 / 

T) (cm
3 

molekula
–1 

s
–1

). Az OH-gyök viszonylag nagy sebességgel reagál a -

valerolaktonnal, de lassabban, mint alifás észterekkel, ami a GVL gyűrűs szerkezetének 

reaktivitást csökkentő hatását mutatja. Az OH-gyök és a -valerolakton reakciójáról 

korábban nem közöltek kinetikai adatokat. 

 

3. A levulinsav-etilészter (ELA) és OH-gyök elemi reakciójának sebességi együtthatóját 

szobahőmérsékleten határoztam meg, széles tartományban változtatva a kísérletek 

egyéb paramétereit. A következő eredményt kaptam: k2 (298 K, 47 – 89 mbar) = (3,43 

± 0,52) 10
–12

 cm
3

 molekula
–1

 s
–1
. Ezt a reakciót sem vizsgálták korábban, sőt az OH-

gyök egyetlen más oxo-észterrel végbemenő reakciójáról sem ismertek kinetikai adatok. 

Ezért a sebességi együtthatót megbecsültem egy empirikus csoport-additivitási 

eljárással (Atkinson módszer), és megállapítottam, hogy a becslés 40%-al nagyobb 

sebességi együtthatót eredményez. A jelentős eltérés oka valószínűleg az, hogy az 

irodalomban található csoportreaktivitási együtthatók nem alkalmasak az oxo-észterek 

reaktivitásának becslésére. 
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4. Levulinsav-etilészterrel végzett lökéshullámcső kísérletekben H-atomok kinetikai 

elsőrend szerinti keletkezését tapasztaltam (T = 1300 – 1500 K, p = 1600 mbar), amit az 

ELA H-atom kihasadással végbemenő termikus bomlásával magyaráztam. A 

meghatározott EA,4 = 212,9 kJ mol
–1

 aktiválási energia sokkal kisebb azonban, mint 

amit egy C–H kötés felhasadásával végbemenő unimolekuláris reakció esetén várnánk. 

Ez a tapasztalat másodlagos reakciók végbemenetelét jelzi, amelyben nagy sebességgel 

keletkezik H-atom az ELA pirolízisekor az égések hőmérsékletén. 

 

5. Megállapítottam, hogy a -valerolakton abszorpciós spektruma egy széles elnyelési 

sávval rendelkezik, amelynek maximuma  1 , ill.  0  nm hullámhossznál található 

acetonitril, ill. víz oldószerben; a meghatározott abszorpciós keresztmetszeteket 

felhasználtam a GVL fotobomlási kvantumhatásfokának kiszámításánál. Az abszorpciós 

keresztmetszetek a lézer-fotolízis kísérletek hullámhosszain a következők: GVL 

(CH3 N, 19  nm,  98 K) = (1,04 ± 0,10) 10
–20

, GVL (CH3CN, 248 nm, 297 K) = (1,42 

± 0, 4) 10
–21

, GVL (g, 19  nm,  98 K) = (9,7  ± 0,50) 10
–20

 cm
2
 molekula

–1
. A GVL 

abszorpciós spektruma korábban nem volt ismert. 

 

6. A GVL fotokémiáját exciplex-lézer fotolízissel, 19  és  48 nm hullámhosszon 

tanulmányoztam. Meghatároztam a fotobomlás kvantumhatásfokát (a GVL fogyási 

kvantumhatásfokát) gázfázisban és acetonitril oldatban. A következő eredményeket 

kaptam: 3 (193 nm, g) = 0,49 ± 0,04, 3 (193 nm, CH3CN) = 0,23 ± 0,70, 3 (248 

nm, CH3CN) = 0,32 ± 0,02 (T =  98 K). Megállapítottam, hogy a fotolízis során but-3-

én-2-il-formiát, levulinaldehid, etilén, acetaldehid, transz-2-butén, cisz-2-butén, metán, 

acetilén, etán, propilén, metanol, szén-monoxid és szén-dioxid termék keletkezik. A 

felsoroltak közül a but-3-én-2-il-formiátnak, valamint az acetaldehidnek meghatároztam 

a primer termékképződési kvantumhatásfokát  48 nm fotolízis hullámhosszon. 

Eredményül a következőket kaptam: 3a (but-3-én-2-il-formiát) = 0,28 ± 0,02 és 3b 

(acetaldehid) = 0,04 ± 0,01 (T = 298 K). 
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7. Megállapítottam, hogy a fogyási kvantumhatásfok lényegesen kisebb 1-nél, valamint 

acetonitril oldatban a but-3-én-2-il-formiát és az acetaldehid primer termékképződési 

kvantumhatásfokának összege közel egyenlő a fogyási kvantumhatásfokkal ( = 248 

nm, T = 298 K). A mért fotolízis termékek, valamint a meghatározott 

kvantumhatásfokok egy olyan fotokémiai mechanizmust támasztanak alá, amelyben a 

fényelnyelést követően a GVL gyűrűje különböző helyeken nyílik fel, így különböző 

biradikálisok keletkeznek, amelyekből komplex átrendeződéssel, vagy CO2 kihasadással 

jönnek létre az azonosított termékek. Az 1-nél kisebb kvantumhatásfok jól 

értelmezhető, ha figyelembe vesszük, hogy a biradikálisok visszaalakulhatnak a 

kiindulási GVL molekulává. 

 

8. Motorikus és emissziós vizsgálatok eredményei alapján megállapítottam, hogy a GVL 

jól használható dízel adalékanyagként: kismértékben csökkenti ugyan a teljesítményt 

és növeli az üzemanyag fogyasztást, nagyon jelentősen lecsökkenti azonban a 

koromkibocsátást. 
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